
 

 

 تسى هللا انردًٍ انردٍى

 

أالذىكاد:هى عثارج عٍ رسى هُذسً الشكال هُذسٍح  انغاٌحيٍ عًم ترَايج  االذىكاد هً 

 1.االكثر دقح فً انرسى 2.االسرع فً انرسى وذىفٍر انىقد وانجهذ..

 َسرطٍع ذهخٍص االجساء انًهًه )االدواخ انًهًه نثرَايج االذىكاد(

 

1. Line: Draw هى رسى خظ تأطىال يخرهفحدسة انقٍاش انًطهىب وٌسرعًم نعًم اشكال

 (عذج تذٍث َسرطٍع انذهاب انى االير 

2. Circle:رسى دائر تالقطار انًخرهفح انًطهىته 

3. Polygon: رسى شكم سذاسً او رتاعً وَذٍ يٍ َذذد انشكم انًطهىب عُذيا َضغظ

 عهى االير

 aT  aT  aT naT :َسرخذو االير نىضع دائرج تٍٍ دائرذٍٍ .4

5. Mirror: ذكرار انجسى انرً ذى رسًه .....يثم :ذى رسى شكم واَا أرٌذ اٌ اكرر انرسًح

 ٌىجذ عُذي هذا االير ٌسرطٍع ذكرار انرسًح دوٌ انهجىء انى رسًها يٍ انثذاٌا

6. Tangent:^_^ رسى خظ تٍٍ جسًٍٍ يرم :رسى خظ تٍٍ دائرج كثٍرج ودائرج صغٍرج 

7. Offset: أزادح ٌعًُ عًم خظ يىازي نهخظ االصهً )زي كاًَ تذي اعًم خظ او

 دائرج ثاٍَه ترثعذ عٍ انذائرج االصهٍح تًسافح يعٍُه يىازي انها (^_^

8. Move:^_^ َقم انجسى او انًجسى يٍ يكاٌ انى اخر 

9. Trim:^_^ يسخ انخطىط انسائذج او االجساء انرً ذرٌذ دذفها 

10. Array: 22 ٌقصذ تها انركرار ٌعًُ )عُذي يرتع وداخهى عذد يٍ انًرتعاخ يثال

يرتع تخرصر عهى دانً وقد وترسى يرتع وادذ فقظ وتاقً انًرتعاخ تعًهههى ذكرار 

^_^) 

11. Fillet: ٍادا كاٌ ٌىجذ نذي ضهعٍٍ وَذٍ َعرف اٌ تٍٍ انضهعٍٍ زاوٌح ونك

َرٌذ جعم انساوٌح دائرج فُخرار االير هادا كٍفٍح عًهها هاد االير هى اخرٍار االير 

 ويٍ ثى َصف انقطر انًطهىبRوَذخم درف 

12. Object snap: هى ذذذٌذ اَصاف او زواٌح االشكال يثال دائرج َسرطٍع ذذذٌذ

 انًركس وذذذٌذ َصف انقطروذذذٌذ زواٌح انًرتع وذذذٌذ زواٌح انخظ ويُرصف انخظ



 

 

تشكم عاو هذا ذهخٍص تسٍظ ذسرطٍع فهى االواير قثم انثذء تالذىكاد نكٍ عُذ ذشغم انثرَايج 

 ٌجة عهٍك ذفعٍم كم يا ٌهً نكً ذسرطٍع انرسى وهى:

و ادا كاٌ metricواخرٍار  (file new)1_ادا كاٌ يقاساخ انرسًح كثٍرج جذا فُذهة انى 

 Imperilانثعاد صغٍرج فُخرار 

 َذهة انى اي شرٌظ فً انثرَايج وَضغظ عهى انفأرج كهك ًٌٍٍ وَخرار االذً:

waTD_1 

sTeyaT_2 

yf noe_3 

TrT  Ta _4 

fany r T To_5 

 شرح تسٍظ نالدواخ انًهًه انًىجىدج داخم أالذىكاد  ^_^

^_^ aTeaT TaTyaT: زيٍهكى 


